
 

 

 

 

 

Catering assortiment 
Lunch, Borrel, Diner 
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* Voor levering na 18.00 uur geldt een minimale afname van € 350,00 

* Levering in Nijmegen tot aan het Maas-Waalkanaal en tot aan de Waal gratis, leveringskosten daarbuiten en 

buiten Nijmegen bedragen € 0,35 p/km 

 
www.blixemnijmegen.nl 024 – 324 31 49 catering@blixemnijmegen.nl 

 

Belegde broodjes 
Bestellen kan via ons bestelformulier op www.blixemnijmegen.nl 

 
 Maisbroodje  Pittenbol  Pistolet 

wit 
Pistolet 
bruin  

Jonge kaas met kerriemayonaise en tuinkers € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 
 

Oude kaas met rucola en appelnotenstroop € 3,95 € 3,95 € 3,95  € 3,95 
 

Brie met rode-uienchutney en bieslook € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 

Humus met fetacrumble en tuinkers     € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 

Caprese met mozzarella, tomaat, basilicumpesto en 
pijnboompitjes    

€ 3,95 € 3,95 € 3,95 € 3,95 

Runderpastrami met tzaziki  € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50  

Roompaté met cranberrycompote en bieslook € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 

Parmaham met basilicumpesto, Padanokaassnippers 
en rucola 

€ 4,80 € 4,80 € 4,80 € 4,80  

Gerookte zalm met mangochutney en bieslook  € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 
  

Tonijn-gepofte paprikamousse met komkommerlint  € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50  
 

 Zachte  
witte bol 

Zachte 
bruine bol 

Pistolet 
wit 

Pistolet  
Bruin  

Jonge kaas met boter 
 

€ 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 

Jonge kaas met boter en tuinkers 
 

€ 2,80 € 2,80 € 2,80 € 2,80 

Ham met boter 
 

€ 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 

Ham en kerriemayo 
 

€ 2,80 € 2,80 € 2,80 € 2,80 

Komijnekaas met boter € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 
 

Komijnekaas met boter en sla € 2,80 € 2,80 € 2,80 € 2,80 
 

Runderpastrami met boter € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 
 

Runderpastrami met boter en rucola € 2,80 € 2,80 € 2,80 € 2,80 
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De lunch is uit te breiden met: 
Salades           €   2,80 p/p 

Keuze uit: 
 Italiaanse salade met mozzarella en pestodressing 
 Groene bladsalade met French dressing en croutons  
 Italiaanse pastasalade  
 Wortelsalade met noten 
 Seizoenssalade (vraag naar het aanbod van de dag) 

 

Soepen           €   2,80 p/p 

Keuze uit: 
 Tomatensoep 
 Mosterdsoep  
 Champignonsoep 
 Boeren-groentesoep 
 Seizoenssoep (vraag naar het aanbod van de dag)  

 
Vers handfruit          €   0,90 p/st 

Keuze uit: 
 Banaan  
 Appel 
 Mandarijn 
 Gemengd handfruit 

 

Overig 

 Vers fruitsalade met munt en honing      €   2,80 p/p 
 Biologische volle yoghurt met  fruit en honing     €   3,75 p/p 
 Krentenbol, met of zonder boter      €   2,20 p/st 

 

Dranken 
 Melk, literpak         €   3,50 p/st 
 Karnemelk, literpak        €   3,50 p/st 
 Jus d’orange, literpak       €   4,50 p/st 

 

Luncharrangement       € 12,20 p/p  

vanaf 10 personen 

 2 luxe belegde pistolets 
 Tomatensoep 
 Vers handfruit 
 Melk, karnemelk en  jus d’orange
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BliXem luxe borrelhapjesassortiment   

Bestellen kan via ons bestelformulier op www.blixemnijmegen.nl 
* Minimale afname is 10 stuks per soort 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrel 

 

 Gemengd borrelkistje met worst, kaas, olijven, augurkjes en hammetjes (6 personen)  € 15,00 p/st 

 Tortillachips met guacamole en chilimayonaise  (4 personen)    €   6,50 p/st  

 Plankje oude kaas met grove biermosterd (4 personen)     €   6,50 p/st  

 Charcuterie: verschillende dun gesneden vleeswaren (4 personen)   €   9,50 p/st 

 Pincho’s (tapas-stokbroodjes met verschillende toppings)     €   4,75 p/p  
 

Luxe borrelhapjes à € 1,00 p/st  

Capresespiesje  

Gevuld kerrie-ei  

Gevuld zalm–ei  

Pastramirolletje gevuld met kruidenkaas  

Geitenkaaslollie  

Dadel gevuld met roomkaas  

Gevulde pruim  

  

Luxe borrelhapjes à € 1,15 p/st  

Gamba in pancetta       

Merguezworstje in pancetta  

Gemarineerd kipkluifje  

Gevulde pruim in pancetta  

Chorizohapje met zontomaatje en appelkapper    

Roggebroodhapje met paté en stoofpeer   

Crostini met pesto, mozzarella en zontomaatjes       

  

Luxe borrelhapjes à € 1,30 p/st  

Spaanse burgertjes met chorizo        

Parmahamrolletje met appeljulienne en rucola       

Gambaspiesje   

Zalmrolletje met mangochutney         

Lamsgehaktballetjes   

Parmahamrolletje gevuld met pesto, rucola en pijnboompitjes   

Gevulde sweetbite met feta, koriander en pijnboompitjes   
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Buffetten 
*Minimale afname vanaf 10 personen, maximaal 1 buffet per gezelschap 

 

Pastabuffet          € 12,85 p/p 

 Spaghetti met verschillende sauzen: 
o Bolognese 
o Zalmroomsaus 

 Lasagne met spinazie, noten en geitenkaas 
 Italiaanse salade met mozzarella en pestodressing 

 

Quichebuffet          € 13,90 p/p 

 Paprika-kruidenkaasquiche 
 Rode ui-paddenstoelen-kaasquiche 
 Broccoli-briequiche 
 Gevulde couscoussalade 
 Groene bladsalade met rauwkost 

 

 

Italiaans buffet          € 15,95 p/p 

 Italiaans gehaktbrood 
 Italiaanse visschotel in tomatencrèmesaus en gegratineerd met kaas 
 Risotto-arancini’s met Parmezaan en gepofte cherrytomaatjes 
 Aardappeltjes uit de oven  
 Seizoensgroenten 
 Italiaanse pastasalade  

 

Frans buffet          € 16,95 p/p 

 Coq au vin 
 Witvisfilet met Provençaalse roomsaus met kappertjes en olijven 
 Spinaziecarré met feta en walnoot 
 Aardappelgratin  
 Ratatouille 
 Salade verde met French dressing en croutons  

 

Vegetarisch Buffet         € 13,90 p/p 

 Lasagne Mozzarella, tomaat en komijnekaas  
 Gevulde courgette  
 Vegetarische truffelrisotto met rucola en paddenstoelen  
 Marokkaanse couscoussalade met feta  
 Wortelsalade met geroosterde noten en rucola 

 

Stamppottenbuffet         € 14,95 p/p 

 Boerenkoolstamppot 
 Zuurkoolstamppot 
 Hutspot 
 Rookworst (evt ook vegetarisch mogelijk) 
 Spekjes  
 Augurkjes, zilveruitjes, piccalilly en mosterd 
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Alle buffetten zijn uit te breiden met: 

 Extra hoofdgerecht (in overleg)       €   3,50 p/p 
 Extra bijgerecht (in overleg)       €   1,50 p/p 
 Breekbroodjes van bakkerij Brood op de Plank met kruidenboter   €   3,85 p/p 

en tapenade/humus   
 Brood met kruidenboter en tapenade      €   1,65 p/p 
 Soepen          €   2,80 p/p 

Keuze uit: 
o Tomatensoep 
o Mosterdsoep  
o Paddenstoelensoep 
o Seizoenssoep (vraag naar het aanbod van de dag)  

 Pincho’s (tapas-stokbroodjes met verschillende toppings)    €   4,75 p/p  
 

Desserts 

 Callebaut-chocolademousse        €   3,00 p/p  
 Tiramisu          €   3,50 p/p 
 Vruchtenbavarois            €   3,50 p/p 
 Dessertbuffet         €   6,75 p/p  

 bestaande uit: chocolademousse, tiramisu en vruchtenbavarois  
 

Gebak 
 BliXem Carrotcake met lemon-creamcheesetopping    €   2,75 p/st 
 Homemade Brownie        €   2,75 p/st 
 Wisselende homemade Seizoenscake      €   2,75 p/st 
 Appel-plaattaart van bakkerij Brood op de Plank    €   3,25 p/st 

 

 
 

Buffetten zijn in overleg ook op maat te cateren. Daarnaast kan er in overleg binnen bovenstaande 

buffetten gewisseld worden met gerechten, bijgerechten en salades: geef de wensen door.  

BliXem kan op aanvraag ook bediening, meubilair, aankleding en overige gewenste benodigdheden 

verzorgen. 

Uiteraard behoren ontbijt, lunchpakketten en bijvoorbeeld high tea ook tot de mogelijkheden, vraag 

gerust een vrijblijvende offerte aan. 
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BliXem dranken 

 

 

Bediening op locatie? 

Catering inclusief bediening: 

Het aantal medewerkers en begeleiders is afhankelijk van de grootte van het gezelschap en van het 

menu. Minimaal worden 1 begeleider à € 27,50 p/p p/u en 2 medewerkers à € 10,50 p/p p/u ingezet. 

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan.  

 

Huur materiaal  

Servies, glaswerk en bestek à € 0,20 per stuk (inclusief reinigingskosten).  

Statafels  en buffettafels à € 9,50 per stuk. 

Tafelrokken à € 11,50 per stuk (inclusief reinigingskosten). 

 

Allergie of dieetwensen? 

Heeft u een allergie of dieetwens? Geef deze aan ons door of vraag naar onze allergenenkaart. 

Wij adviseren en bespreken graag de mogelijkheden.  

Meerprijs glutenvrij broodje:        p/st € 0,35 

Meerprijs glutenvrije pasta:        p/p  € 0,75 

Chaudfontaine blauw        p/st € 2,00 

Chaudfontaine rood  p/st € 2,00 

Coca Cola p/st € 2,00 

Coca Cola Light    p/st € 2,00 

Sprite p/st € 2,00 

Sinas p/st € 2,00 

Tonic     p/st € 2,00 

Bitter Lemon  p/st € 2,00 

Cassis         p/st € 2,00 

Ice tea       p/st € 2,20 

Grolsch Pilsner 5% p/st € 2,50 

Biologische witte wijn  p/st € 3,50 

Biologische rode wijn  p/st € 3,50 

Biologische rosé p/st € 3,50 

Prosecco p/st € 3,50 

Bavaria 0%  p/st € 2,50 

Koffie van Koffiebranderij Coffyn 
Inclusief koffiemelk, suiker/zoetje 

p/st € 2,25 

Koffie arrangement  
Inclusief koffiemelk, suiker/zoetje en huisgemaakte kokosmakroon 

p/st € 3,25 

Thee van Theehuis Bloesem 
Inclusief suiker/zoetje 

p/st € 2,25 
 

http://www.blixemnijmegen.nl/
mailto:catering@blixemnijmegen.nl?subject=aanvraag%20catering%20vanuit%20assortimentsboek


 

* Voor levering na 18.00 uur geldt een minimale afname van € 350,00 

* Levering in Nijmegen tot aan het Maas-Waalkanaal en tot aan de Waal gratis, leveringskosten daarbuiten en 

buiten Nijmegen bedragen € 0,35 p/km 

 
www.blixemnijmegen.nl 024 – 324 31 49 catering@blixemnijmegen.nl 

 

Levering 

Levering van cateringen en ophalen van spullen is in Nijmegen tot aan het Maas-Waalkanaal en tot 

aan de Waal gratis, leverings- en ophaalkosten daarbuiten en buiten Nijmegen bedragen  

€ 0,35 p/km. 

 

 

 
Binnen de gele lijn zijn levering en ophalen gratis.  
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